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Vážený pán predseda, vážené delegátky, delegáti, milí hostia. 

Dovoľte mi predniesť ročnú správu o činnosti komisie mládeže. Najskôr by som vám rád 

predstavil personálne zloženie komisie mládeže. 

Predsedom komisie je Ing. Roman Grigel,  ktorý bol ako člen VV zodpovedný za komisiu 

mládeže  zvolený konferenciou SSTZ 2017. Na návrh predsedu komisie VV SSTZ dňa 3.7.2017 

schválil zloženie komisie takto: Ing.Roman Grigel – predseda, prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. 

Radoslav Blažek, František Solár, Jaroslav Adámek, -členovia, Mgr. Bc. Ivica Hatalová – tajomník 

Predseda komisie sa ako člen VV v období od poslednej konferencie SSTZ 2017 zúčastnil na  

zasadnutiach VV SSTZ. 

Jednou z prvých úloh komisie mládeže bolo vypracovať koncepciu činnosti komisie na roky 

2017-2020.  Najskôr však bolo potrebné ujasniť akým spôsobom by sa mal naďalej uberať 

systém prípravy mládeže na Slovensku. Komisia sa zhodla na nasledovnom modeli. 

1. Príprava v kluboch – podpora do klubov bude zachovaná podľa modelu, ktorý je doposiaľ, 

ale bude sa vzťahovať na kategórie do 15 rokov.  Počet podporovaných klubov bude závisieť 

od množstva finančných prostriedkov. 

2 .Príprava v regionálnom centre -  centrum bude musieť spĺňať vopred zadefinované 

podmienky. Predovšetkým v oblasti trénersko - metodickej práce a kvality tréningového 

procesu. Tam bude smerovať dotácia. Centrum musí umožňovať tréning hráčov 

z regionálnych výberov resp. podporovaných klubov v danom regióne. 

3. Reprezentačné centrum mládeže – centrum musí spĺňať podmienky potrebné pre 

komplexnú starostlivosť o vrcholového športovca vrátane jeho školských a voľno časových 

aktivít.  Musí existovať jasná ponuka čo centrum športovcovi dá , ale aj podmienky, ktoré 

musí spĺňať športovec. Zmluva s talentovaným športovcom. 

Vo všeobecnosti bude platiť, že čím vyšší stupeň prípravy tým väčšia podpora, ale aj 

adresnosť a kontrola použitých prostriedkov. Do procesu prípravy od regionálnych centier 

budú vo veľkej miere zapájaní reprezentační tréneri mládeže. 

 

 

 

 



 

 

 

Reprezentační tréneri budú týmto viac vplývať na prípravu potencionálnych reprezentantov 

a môžu lepšie posúdiť ich pripravenosť na zahraničné štarty . Počet zahraničných štartov by 

mal byť dostatočný a zároveň aj motivačný . 

Množstvo finančných prostriedkov na prípravu mládeže bude priamo úmerný celkovému 

objemu fin. prostriedkov v rozpočte a to v pozitívnom aj negatívnom zmysle. Rovnako sa 

bude postupovať pri prerozdelení prostriedkov do jednotlivých stupňov prípravy.  

Na základe tohto bol vypracovaný plán činnosti komisie mládeže. 

-do konca roku 2017- stanoviť podmienky ,ktoré musí splniť regionálne centrum prípravy 

mládeže, stanoviť výšku poskytnutej dotácie a podmienky jej čerpania. 

                                     -vypísať výberové konanie na 5-7 reg. centier ich a dokončiť ich výber. 

                                     -upraviť znenie resp. vytvoriť nove smernice podpory talentovanej  

mládeže. 

-do konca roku 2018 – stanoviť podmienky ktoré musí splniť tréningové centrum pre mládež 

s celoslovenskou pôsobnosťou a zameraním na prípravu vrcholového športovca/ 

reprezentanta./  

                                     - v náväznosti na regionálne centrá vytvoriť regionálne výbery mládeže 

ako potencionálnych  vyhľadávačov talentov.  

- do konca roku 2019- ukončiť výberové konanie na slovenské    centrum prípravy mládeže 

a spustiť jeho činnosť  najneskôr v roku 2020. 

 

Teraz by som sa pokúsil o odpočet našich plánov. 

1.S výnimkou  Nitrianskeho a Trenčianskeho regiónu sa podarilo spustiť projekt regionálnych 

výberov. Tento projekt je predovšetkým zameraný na najmladšie kategórie. Cieľom je 

naštartovať spoluprácu v rámci regiónu, včas zachytiť talentované deti a následne sa im 

intenzívnejšie venovať. 

 

 

 



 

 

2.Na základe výberového konania bolo zriadených 6 regionálnych centier. Cieľom tohto 

projektu je vytvoriť vzorové tr. podmienky, kde pod vedením kvalifikovaných trénerov môžu 

absolvovať tréning deti z celého Slovenska. Pre hráčov ale aj trénerov či organizačných 

pracovníkov by to malo byť miesto kde sa môžu poradiť v prípade, že si nevedia s niečím 

poradiť. 

3.Komisia mládeže  dočasne  suplovala prácu komisie športovej reprezentácie v oblasti 

mládeže. 

4.Nepodarilo sa naplniť predstavu o hlavnom trénerovi mládeže, ktorý by zjednotil hlavne 

metodiku  v jednotlivých centrách resp . UTM na Slovensku. 

5. Úpravami jednotlivých smerníc sa snažíme o to , aby použitie finančných prostriedkov 

určených na podporu talentovanej mládeže bolo adresnejšie a tým aj účinnejšie.  

 Nasledujúcou a asi najťažšou úlohou komisie mládeže bude stanoviť podmienky pre vznik 

vrcholového centra prípravy mládeže . Samozrejme pokračovať v nastúpenom trende čo sa 

týka regiónov. 

Chcel by som aj na tomto fóre vyzvať k zvýšenej aktivite v rámci komunikácie a spolupráce  

medzi klubmi ako aj jednotlivými trénermi mládeže. Vidíme na príkladoch zo zahraničia, že  

tí najúspešnejší nebojujú  medzi sebou, ale vzájomnou spoluprácou sa posúvajú dopredu. 

 

Ďakujem za pozornosť. 

 

 


